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Co je CEC? 

CCCCoordinating EEEEuropian CCCCouncil CECCECCECCEC (http://www.cectests.org/) je organizace 
evropské unie, která vyvíjí testy pro testování paliv a mazacích olejů. Metody testů 
CEC jsou hojně používány v automobilovém a naftovém průmyslu nejen v Evropě, 
ale i ve světě. CEC vyvíjí testové metody pro výkonnost automobilových 
motorových olejů, paliv a převodových olejů. Jedná se o motorové zkoušky, testy 
na zkušebním stavu a na zkušební stolici. CEC prosazuje a neustále zlepšuje 
testové metody, zaměřuje se přitom na kvalitu s cílem zajištění důvěry akcionářů. 
CEC sídlí v Bruselu a je spravován z Velké Británie. Laboratoře musely pro každý 
z testů stanovit mezinárodně uznávané standardy pro řízení kvality, jako jsou 
například normy ISO 9001 a ISO 17025 (tato norma není povinná pro testy na 
zkušební stolici). Pro konkrétní testovací metody bylo nutné provést také 
referenční testy a jejich výstupy uložit do specifikovaného monitorovacího systému 
testů. Kvalita dat je kontrolována prostřednictvím týmu CEC Statistical 
Development Group, který spolupracoval s PDC internet solutions, aby společně 
zajistili, že monitorovací systém testů bude odpovídat požadavkům CEC. 

ONLINE TEST MONITORING SYSTEM (TMS) 
Bylo rozhodnuto použít pro monitorování CEC testů online systém. Nový CEC-TMS systém vytvořený firmou PDC internet 
solutions za pomoci společnosti StatSoft, byl představen v roce 2008. CEC-TMS systém umožňuje snadný a rychlý přístup 
k datům referenčních testů i jejich analýzu a usnadňuje údržbu kvality testů. WebSTATISTICA je používána k vytváření 
statistických diagramů; výsledky referenčních testů jsou nyní průběžně ukládány oproti dříve běžné manuální obsluze 
v pravidelných intervalech. Uživatelé tak mohou zobrazit, analyzovat a porovnávat výsledky referenčních testů 
v grafických výstupech napříč všemi klíčovými testovými parametry. Z tohoto důvodu je WebSTATISTICA mocným 
nástrojem pro monitorování testů kvality a odhalení trendu v datech. 

Online monitorovací systém pro CEC používá 

software WebSTATISTICA 
 



  

 

  

Projekt ONLINE TEST MONITORING
Firma PDC internet solutions byla pověřena organizací CEC, aby vytvořila online monitorovací systém testů. Společnostmi 
CEC a PDC internet solutions byl jako primární řešení pro generování potřebných komplexních statistických diagramů 
zvolen nástroj WebSTATISTICA. Britská pobočka StatSoftu spolupracovala s
interface, který umožňuje přenos dat z TMS do 
graf, včetně nastavení testových parametrů, voleb l
v daném časovém období. 

PDC internet solutions uspěla s TMS systémem, jež musel 
být dodán v nejkratším možném časovém rámci, za 
současného dosažení fungujících, spolehlivých a technicky 
přesných výsledků. Společně partneři CEC, PDC internet 
solutions a StatSoft vyvinuli spolehlivý systém, který 
vyhovoval jak dodací lhůtě, tak požadovanému rozpočtu. 
Software nasazený společnostmi PDC internet solutions a 
StatSoft se ukázal jako robustní a velice spolehlivý.

Použití nástroje WebSTATISTICA poskytuje přehledné a 
komplexní statistické grafické výstupy, jež jsou vytvářeny 
pro množství různých parametrů a testů, včetně:

› diagramů pro řízení kvality s vychýlením, kontrolními 

limity a limitními hodnotami pro varovné hlášky, a 

trendů proložení EWMA, 

› diskriminačních diagramů, 

› bodových grafů. 

PDC INTERNET SOLUTIONS
PDC internet solutions je britská konzultační společn
poskytující internetová řešení a správu internetových 
služeb. Společnost byla založena v roce 1999 
v Bosworth v Leicestershire. Naši zaměstnanci jsou 
komplexně školeni (in-house) a kromě toho mají též 
dostatečnou profesionální kvalifikaci. Klientela PD
internet solutions zahrnuje nejen hlavní velké světové 
nadnárodní podniky a celoevropské organizace, ale také 
malé i střední regionální společnosti a sítě pro přenos 
informací. Společnost PDC internet solutions se 
specializuje na výzkum, strojírenství a dopravní sektor a 
poskytuje internet, návrhy intranetu a extraktu, správu 
obsahu, podporu vyhledávačů, hosting, email a 
archivační služby. Dále provádí administraci projektů a 
konzultace k  managementu. Rozsah poskytovaných 
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ONITORING SYSTEM 
Firma PDC internet solutions byla pověřena organizací CEC, aby vytvořila online monitorovací systém testů. Společnostmi 
CEC a PDC internet solutions byl jako primární řešení pro generování potřebných komplexních statistických diagramů 

. Britská pobočka StatSoftu spolupracovala s PDC internet solutions na vybudování 
TMS do WebSTATISTICA pro účely tvorby diagramů. Uživatelé mají možnost volit 

graf, včetně nastavení testových parametrů, voleb laboratoře, nástrojů, použité referenční tekutiny a výrobní dávky 
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vyhovoval jak dodací lhůtě, tak požadovanému rozpočtu. 
Software nasazený společnostmi PDC internet solutions a 

ce spolehlivý. 

poskytuje přehledné a 
komplexní statistické grafické výstupy, jež jsou vytvářeny 
pro množství různých parametrů a testů, včetně: 

vychýlením, kontrolními 

limity a limitními hodnotami pro varovné hlášky, a 

INTERNET SOLUTIONS 
PDC internet solutions je britská konzultační společnost 
poskytující internetová řešení a správu internetových 

roce 1999 
Leicestershire. Naši zaměstnanci jsou 

house) a kromě toho mají též 
dostatečnou profesionální kvalifikaci. Klientela PDC 
internet solutions zahrnuje nejen hlavní velké světové 
nadnárodní podniky a celoevropské organizace, ale také 
malé i střední regionální společnosti a sítě pro přenos 
informací. Společnost PDC internet solutions se 

dopravní sektor a 
poskytuje internet, návrhy intranetu a extraktu, správu 
obsahu, podporu vyhledávačů, hosting, email a 
archivační služby. Dále provádí administraci projektů a 

managementu. Rozsah poskytovaných 

služeb se může pohybovat od sprá
přes organizaci diáře a schůzek, konzultace k 
publikačním postupům až po navázání styku s
seniorských pozicích. 

StatSoft 
Společnost StatSoft Inc. byla založena v
v současnosti je jedním z nejv
poskytovatelů analytického softwaru. StatSoft je také 
největším světovým výrobcem komplexního 
celopodnikového systému pro kontrolu kvality a také je 
jedinou společností, která je schopna podporovat 
uživatele svých produktů pro kontrolu kva
světě (StatSoft má celkem 23 poboček na všech 
hlavních světových trzích všech světadílů). Software 
STATISTICA je dostupný ve více než 10 
variantách.
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Firma PDC internet solutions byla pověřena organizací CEC, aby vytvořila online monitorovací systém testů. Společnostmi 
CEC a PDC internet solutions byl jako primární řešení pro generování potřebných komplexních statistických diagramů 

PDC internet solutions na vybudování 
pro účely tvorby diagramů. Uživatelé mají možnost volit 

aboratoře, nástrojů, použité referenční tekutiny a výrobní dávky 

služeb se může pohybovat od správy webových stránek, 
přes organizaci diáře a schůzek, konzultace k 
publikačním postupům až po navázání styku s lidmi na 

Společnost StatSoft Inc. byla založena v roce 1984 a 
současnosti je jedním z největších světových 

poskytovatelů analytického softwaru. StatSoft je také 
největším světovým výrobcem komplexního 
celopodnikového systému pro kontrolu kvality a také je 
jedinou společností, která je schopna podporovat 
uživatele svých produktů pro kontrolu kvality na celém 
světě (StatSoft má celkem 23 poboček na všech 
hlavních světových trzích všech světadílů). Software 

je dostupný ve více než 10 jazykových 
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